ที่ สคท. 245/61

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิง่ ไทย
ครั้งที่ 121-09/2561 วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
เวลา 16.00 น. ณ ร้ านอาหารมะแข่ น
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8.

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
นายสมศักดิ์
เหล่าปรี ชา
นายสมชาย
ทรัพย์เย็น
นายกิตติรัตน์
เมฆมณี
นายสุริยพงศ์
อยูอ่ อมสิน
นายวัชรพงษ์
ดีเทศ
นายสุเมธ
แสงสลับ
นายปิ ตุภูมิ
สุบงกช
เพชรฐากรณ์
จิรายุเสถียรจินดา

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
นายกสมาคม
อุปนายก
เลขาธิการ
เหรัญญิก
นายทะเบียน/ปฎิคม
ประชาสัมพันธ์
ที่ปรึ กษา

1.
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6.
7.
8.

ผู้ที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
นายสมบัติ
อนันตรัมพร
นายทรงกรต
ทรัพย์กาเนิด
นายคเชนทร์
ม่วงมณี
นายสุกิจ
บัณฑิตวราพงศ์
นายวัลลภ
ชัยวรรณ์
นายคงสรรค์
เลิศธนาภรณ์
นายกันตพัฒน์
เหลืองเจริ ญวัฒนา
นางสาวชมพูนุช ไพบูลสุวรรณ

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
อุปนายก
ผูช้ ่วยเหรัญญิก
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
กรรมการ
ที่ปรึ กษา

หน้าที่ 1 | 4

สารบัญ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องประธานแจ้งเพื่อทราบ ............................................................................................................................................... 3
1.1
ขอขอบคุณ .................................................................................................................................................................................................. 3
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 121-08/2561 .................................................................................................. 3
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องรายงานสถานะการเงิน ............................................................................................................................................... 3
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องสื บเนื่อง ........................................................................................................................................................................... 3
4.1. เรื่ องรับรองสมาชิกเพิ่มเติม .................................................................................................................................................................. 3
4.2. ร่ างมาตรฐานฝี มือแรงงาน “ช่างโทรคมนาคม” เคเบิ้ลลิ่ง ........................................................................................................ 3
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องพิจารณา (ถ้ามี) .............................................................................................................................................................. 4
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ องอื่นๆ ................................................................................................................................................................................... 4

หน้าที่ 2 | 4

เริ่ มประชุมเวลา 16.00 น. นายสมชาย ทรัพย์เย็น(นายกสมาคมฯ) ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ด
ประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
1.1

เรื่ องประธานแจ้ งเพื่อทราบ

ขอขอบคุณ

นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกสมาคมฯ) ขอบคุณทุกท่านที่มาร่ วมประชุม ขอบคุ ณ ร้านอาหาร
มะแข่นที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ประชุมกับสมาคมเคเบิล้ ลิ่งไทย
ที่ประชุม:
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 121-08/2561
นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (เลขาธิการ) ขอให้ที่ประชุมรับรองการประชุม ครั้งที่ 121-08/2561
ที่ประชุม:
มีมติ รับรองการประชุม ครั้งที่ 121-08/2561
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่ องรายงานสถานะการเงิน
นายวัชรพงษ์ ดีเทศ (เหรัญญิก) รายงานการเงิน ณ ปั จจุบนั วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561
173,597.26 บาท
รายรับดังนี้
- บาท
รายจ่ ายดังนี้ ค่าโทรศัพท์
139.00 บาท
ค่ารับรอง (วันเกิดคุณสมบัติ)
1,890.00 บาท
ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันที่ วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
จานวน 171,568.26 บาท
ที่ประชุม:
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่ องสื บเนื่อง
4.1. เรื่ องรับรองสมาชิกเพิม่ เติม
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) แจ้งในที่ประชุมว่าในรอบเดือนว่ามีสมาชิกเท่าเดิม คือ 123 บริ ษทั
ที่ประชุม:
รับทราบ
4.2. ร่ างมาตรฐานฝี มือแรงงาน “ช่างโทรคมนาคม” เคเบิล้ ลิ่ง
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกสมาคมฯ) ยังไม่มีความคืบหน้า
ที่ประชุม:
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5
ไม่มี

เรื่ องพิจารณา (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่ องอื่นๆ
6.1. รายงานความคือหน้างาน ASC2018
6.1.1. แข่ง 31-2 ส.ค.- ก.ย. การเข้าพื้นที่จะแจ้งให้ทราบภายหลังวันที่ 24 ก.ย.
6.1.2. สมาคมได้พน้ื ที่ ทาแผ่นพับแนะนาสมาคม CD แนะนา Presentation : นายก สคริ ปพอร์ท ฯ สุ เมธ
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ยนื ประชาสัมพันธ์ 1- 3 ท่าน / วัน การแต่งกาย ตาม sponsor บัตรเข้างาน
6.1.3. สมาคม ฯ จัดทาแผ่นพับ ( 300 ฉบับ ) เรี ยบร้อยแล้ว(สนับสนุนจาก Interlink) ได้รับแล้ว นายกติไป
6.1.4. สมาคม ฯ Presentation นายกทาเรี ยบร้อยแล้ว
6.1.5. แจ้งเพือ่ ทราบ Workshop Assistant Manager
6.1.6. สมาคมฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันเป็ นจานวนเงิน 8,904.54
6.1.7. รายได้จากการขายเครื่ อง Splice จานวน 170,000.- โดยเป็ นเงินบริ จาค จานวน 20,000.- จาหน่าย
ได้ท้ งหมด 9 เครื่ อง เป็ นเงินรายได้เข้าสมาคม 180,000.- ก่อนหักภาษี ณ.ที่จ่าย 3 %
6.2. สมาคมช่างเหมา เรื่ องคู่มือการติดตั้งสายสัญญาณ
6.2.1. คุณทรงกรต(กรรมการร่ างคู่มือ) ตรวจสอบร่ างเรี ยบร้อย
6.3. พีว่ ลั ลภ เรื่ อง CSR ที่แพร่ รร.บ้านน้ าริ น อ.ลอง รอพีว่ ลั ลภเสนอ ความต้องการ
6.3.1. สมาคมวางแผนเข้าร่ วมกิจกรรม ประมาณปลายปี 61
6.4 การประชุมครั้งต่อไป
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (นายกฯ) แจ้งว่าการประชุมครั้งต่อไปวัน 17 ตุลาคม 2561

สถานที่ ร้านมะแข่น เวลา 16.00 น.
ที่ประชุม:
รับทราบ
ปิ ดประชุม เวลา 18.00 น.
นางสาวรจนา
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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